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ITS opent perspectieven voor 
lokaal mobiliteitsbeleid
De rol van technologie wordt almaar groter in onze 
samenleving, ook in onze mobiliteit. Intelligente transport-
systemen (ITS) zorgen voor een brede waaier aan nieuwe 
dienstverlening die een optimaler gebruik van de multi-
modale infrastructuur mogelijk maakt. Als stad of gemeente 
is het echter niet altijd eenvoudig om een ITS-beleid uit te 
stippelen, door budgettaire beperkingen en bij gebrek aan 
specifieke expertise. Lees er meer over vanaf p. 4.

Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!  
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be. 


